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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual 

Berdasarkan data pasien di RS. Kanker Dharmais, selama tahun 2010-2015, kanker 

payudara merupakan salah satu penyakit terbanyak, dan jumlah kasus baru serta 

jumlah kematian akibat kanker tersebut terus meningkat (Kemenkes, 2016). 

Salah satu metode pengobatan kanker yaitu kemoterapi. Namun metode tersebut 

kurang efektif dan banyak menimbulkan efek samping yang merugikan (Henry, 

2007). 

 

Pemanfaatan bahan alam  sebagai alternatif pengobatan antikanker 

Biji Manilkara zapota 

memiliki aktivitas sebagai 

antikanker karena mengandung 

saponin dan alkaloid. 

Dalam penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh  Gricilda et al (2014), 

ekstrak bunga Manilkara zapota memiliki 

konsentrasi yang dapat menghambat 

pertumbuhan sel kanker payudara MCF-7 

dengan nilai IC50 12,5 µg/ml. 

Ekstrak etanol biji Manilkara zapota 

Senyawa terpenoid dan turunannya bekerja 

dengan cara menghambat proses inisiasi 

dan promosi dari karsinogenensis, 

menginduksi diferensiasi dari sel tumor dan 

apoptosis, dan supresi angiogenesis tumor, 

invasi dan metastasis (Bishayee et al. 2011) 

 

Dapat menyebabkan kematian sel kanker 

Alkaloid memilki aktivitas sebagai 

anti kanker/ anti tumor yaitu 

menghambat pembelahan sel tumor 

dengan menghalangi miktotubula 

depolimerisasi (Kintzios & 

Barberaki, 2004). 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Saat ini penderita kanker di Indonesia terus bertambah dengan 

meningkatnya jumlah kasus baru dan kematian yang diakibatkan oleh kanker. 

Berdasarkan data pasien di RS. Kanker Dharmais, selama tahun 2010-2015, 

kanker payudara, kanker serviks dan kanker paru merupakan tiga penyakit 

terbanyak, dan jumlah kasus baru serta jumlah kematian akibat kanker tersebut 

terus meningkat (Kemenkes, 2016). 

Berbagai cara pengobatan dan terapi telah dilakukan untuk melawan kanker  

seperti pembedahan, penyinaran, kemoterapi, dan radioterapi (Henry, 2007). 

Kemoterapi adalah pengobatan kanker yang mungkin diberikan secara intravena 

(disuntikkan ke pembuluh darah) atau dapat juga diberikan secara oral.  Obat 

kemoterapi dapat menyebabkan beberapa efek samping. Efek samping yang 

muncul tergantung pada jenis dan dosis obat yang diberikan, dan lama 

pengobatannya. Beberapa efek samping yang paling umum terjadi yaitu rambut 

rontok, perubahan pada kuku, luka pada bagian mulut, kehilangan nafsu makan, 

perubahan berat badan, mual, muntah, dan diare. Kemoterapi juga dapat 

mempengaruhi sel pembentuk darah dari sumsum tulang (American Cancer 

Society, 2018). Obat kemoterapi secara umum disebut sitostatika, berefek 

menghambat atau membunuh semua sel yang sedang aktif membelah diri. Jadi, 

sel normal yang aktif membelah atau berkembang biak juga terkena dampak dari 

kemoterapi (Henry, 2007). 

Salah satu metode pengobatan kanker yang sudah ada dan masih terus 

dikembangkan yaitu  penggunaan bahan alam sebagai antikanker. Salah satu 

tanaman yang berpotensi untuk diteliti pada pengobatan kanker adalah tumbuhan 

Manilkara zapota. Manilkara zapota diketahui memiliki banyak kandungan 

kimia, diantaranya flavonoid, saponin, dan tannin (Sukandar et al., 2012). Bagian 

bijinya mengandung sapotin, saponin, achras saponin, alkaloid, fixed-oil (16-

23%), dan sapotinine (0,08%). Selain itu, biji Manilkara zapota juga mengandung 

asam hidrosianat (Peiris, 2007). Senyawa yang diduga dapat bersifat sitotoksis 

dalam biji Manilkara zapota adalah senyawa terpenoid dan alkaloid,  dimana 

mekanisme kerja dari senyawa terpenoid dan turunannya yaitu bekerja dengan 
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cara menghambat proses inisiasi dan promosi dari karsinogenensis, menginduksi 

diferensiasi dari sel tumor dan apoptosis, dan supresi angiogenesis tumor, invasi 

dan metastasis (Bishayee et al. 2011). Sedangkan alkaloid memilki aktivitas 

sebagai anti kanker/ anti tumor yaitu menghambat pembelahan sel tumor dengan 

menghalangi miktotubula depolimerisasi (Kintzios & Barberaki, 2004). Dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh Gricilda et al. (2014), ekstrak etanol bunga 

Manilkara zapota memiliki konsentrasi yang dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker payudara MCF-7 dengan nilai IC50 12,5 µg/mL. 


